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Vi är i den mörkaste delen av året. Det krävs den där extra ansträngningen för att
kliva ur sängen när klockan ringer men om några dagar vänder det – ljuset kommer
alltid tillbaka. Påpassligt stundar snart julen och för de flesta av oss ganska många
lediga dagar. Låt vilan och det goda umgänget vara i fokus så att du samlar kraft
inför de utmaningar som kommer.
För Öppen ingång stundar ett spännande år. Det är mycket på gång inom
socialtjänsten och verksamhetsfältet ”barn och unga”. Det kommer att påverka
Öppen ingång som kommer att få ett bredare uppdrag i det tidigt förebyggande
arbetet. Jag får tillfälle att återkomma till det senare.
Uppföljaren av den stora gymnasieundersökningen 2012 är gjord. Över 80 % av
länets gymnasieungdomar har svarat på frågor rörande cannabis och andra droger.
Undersökningen är ännu ej helt sammanställd men av det som framkommit går det
att säga att missbruket av narkotika bland gymnasieungdomar inte har ökat. En
siffra från undersökningen är värd att lyftas fram ur undersökningen redan nu. Att
umgänget har stor betydelse för den egna benägenheten att testa cannabis vet vi. Nu
vet vi att riskökningen är 19 gånger större om man har kompisar som röker
regelbundet än om man inte har det. En anmärkningsvärd stor skillnad.
Efter årsskiftet fortsätter de uppskattade informationsträffarna mot fokus på
cannabis riktade till föräldrar. Information och möjlighet till anmälan kommer att gå
ut efter helgerna. Tipsa gärna intresserade!
God jul med en önskan om ett gott samarbete inför det stundande nya året!

Johan Lodin
Socionom och ansvarig för Öppen ingång

Alkohol- och narkotikarådgivningen Öppen ingång erbjuder:
 En snabb kontakt och möjlighet till ett personligt samtal inom en
vecka för dig som är ung eller som är orolig anhörig.
 En telefon som är öppen för inkommande samtal dygnet runt. Du
blir uppringd samma dag eller nästkommande vardag.
 Kostnadsfria samtal. Du har möjlighet att vara anonym, du
registreras inte och rådgivningen för inga journaler.
 En verksamhet som arbetar på uppdrag av dig som är orolig.

Tveka inte att ta kontakt - hjälpen kan vara närmare än du tror!

Kontaktuppgifter: Johan Lodin, socionom och ansvarig för Öppen ingång
Telefon: 0920-45 55 48, E-post: oppeningang@lulea.se

